
Niet tevreden?

Hulp op 
school



Je krijgt hulp van Jeugdformaat. Onze hulpverleners  

proberen je zo goed mogelijk te helpen. Wat doe je als  

je niet tevreden bent?

Wij doen onze uiterste best om ons werk goed te doen. Toch kan het  

gebeuren dat je niet tevreden bent over onze hulp. Bijvoorbeeld omdat je:

• het niet eens bent met een beslissing.

• het gevoel hebt dat je niet juist behandeld bent.

• vindt dat er dingen in het hulpverleningsplan staan die niet kloppen.

• vindt dat zaken niet gaan zoals afgesproken.

Ik heb een klacht! Wat moet ik doen?

Eerst praten
Als je ontevreden bent, praat er dan over. Het liefst met de persoon waarover 

de klacht gaat. Vind je dat lastig? Zoek dan iemand die je vertrouwt en die 

met je mee kan denken. Is er niemand in jouw omgeving? Kijk dan bij het 

kopje “Hulp bij jouw klacht”. 

Als praten niet helpt
Heb je gesproken met de persoon over wie je een klacht hebt? En vind je dat 

het gesprek niet heeft geholpen, dan kun je jouw klacht laten beoordelen 

door de klachtencommissie. De mensen van de klachtencommissie werken 

niet bij Jeugdformaat en moeten alle informatie die jij geeft geheim houden.

Een klacht indienen bij de klachtencommissie doe je zo.

•  Je schrijft een mail of brief - Hierin leg je uit wat jouw klacht is.  
   Vertel duidelijk over wie de klacht gaat en wat er precies is gebeurd.  
   De mail stuur je naar klachtencommissiejeugdzorgzh@gmail.com.  
   Een brief stuur je naar Secretariaat klachtencommissie, Postbus 258,  
    3000 AG Rotterdam. 

•  Binnen twee weken ontvang je een ontvangstbevestiging. Hierin lees je  
   of jouw klacht in behandeling wordt genomen. Ook degene over wie de 
   klacht gaat wordt op de hoogte gebracht. Op het moment dat de klachten- 
    commissie de klacht gaat behandelen, word jij gevraagd je klacht  
    mondeling toe te lichten aan de klachtencommissie.



Afhandeling van een klacht?

Binnen twee maanden nadat de klachtencommissie de klacht heeft ont- 

vangen, krijg je een brief waarin staat of zij het met jouw klacht eens zijn. 

Ook lees je in de brief mogelijke oplossingen voor het probleem. Deze brief 

wordt ook gestuurd aan degene over wie de klacht gaat en aan de directie 

van Jeugdformaat.

Je krijgt zo snel mogelijk een reactie op jouw klacht. Omdat er vaak meer 

mensen bij betrokken zijn, kan dit 4 weken duren. Je krijgt dan een brief 

van de directie van Jeugdformaat. Zij laten je weten wat er met jouw klacht 

gedaan wordt. 

Een klacht wordt niet altijd in behandeling genomen. Als jouw klacht niet 

wordt behandeld dan wordt dat door de klachtencommissie dit aan je  

uitgelegd. Je kunt zelf een klacht indienen, maar ook jouw (pleeg)ouders 

kunnen een klacht indienen. Een klacht indienen is kosteloos.

Hulp bij jouw klacht?

Heb je hulp nodig bij het indienen van jouw klacht? Vraag dan gratis  

hulp aan een vertrouwenspersoon van het AKJ. De mensen van het  

AKJ werken niet voor Jeugdformaat. Heb je moeite met het schrijven 

van een mail of brief? Een vertrouwenspersoon van het AKJ kan jou  

hierbij helpen. Neem contact op met het AKJ: 088 – 555 1000, stuur  

een email naar info@akj.nl of chat via de website: www.akj.nl.



Meer informatie?
Voor meer informatie over bijvoorbeeld jouw rechten, privacy en de  

vertrouwenspersoon van het AKJ, kijk op www.jeugdformaat.nl.

Jeugdformaat
Jeugdformaat biedt jeugd- en opvoedhulp in Delft, Den Haag, Leidschendam- 

Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten,  

Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Jaarlijks begeleiden en ondersteunen 

wij ruim 7.000 gezinnen en bijna 1.100 pleeggezinnen.

Hoe kom je bij ons terecht?
Voor onze hulp heb je een verwijzing nodig. Verschillende verwijzers kunnen 

daarbij helpen, zoals onder meer het Centrum voor Jeugd en Gezin en jouw 

huisarts. Wij helpen je verder. 

Heb je vragen?     Hoofdkantoor
Neem contact met ons op.  Jeugdformaat 

088 352 00 00    Fleminglaan 16

06 46 76 40 66    2289 CP Rijswijk

info@jeugdformaat.nl

jeugdformaat.nl
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